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Förord
Denna inventering av bevarade och nyskapade neonskyltar i Östersunds 
Kommun är utförd som praktikarbete sommaren 2012. Den är tänkt att fungera 
vägledande och inspirerande för bevarande och framtida skapande av neonskyltar. 

Anna-Karin Paulsson
Studerande vid SLU/ Ultuna, Uppsala
programmet för Landskapsarkitektur

Handledare har varit Maria Boberg, planarkitekt på Samhällsbyggnad



Bakgrund 

Syfte och metod

I april 2012 gav miljö- och samhällsnämnden ett uppdrag till Samhällsbyggnadskontoret att 
inventera klassiska neonskyltar i Östersund. Motivet var att ”Skyltarna är ofta konstnärligt 
utformade och utgör en viktig och vacker del i stadsbilden och ger ofta karaktär till platsen/
huset där de finns”. Det beslutades att kunskap om och en samlad bild av de neonskyltar 
som finns i kommunen behövdes.  Ett underlag med fakta om neonskyltar och kunskap för 
framtida skyltbevarande och nyskapande, som kan fungera som inspiration och information till 
fastighetsägare samt skyltägare. 

Informationsinsamling och kartläggning av skyltarna gjordes i juni 2012. Skyltarna besöktes 
och kontakt med ägare/personal på plats gjordes där det var möjligt. Fokus har legat på 
inventering av äldre bevarade neonskyltar uppförda under 1900-talet.

Neonskyltens historia

Fram till neonskyltens intåg på 1900-talet var affärernas skyltar något som syntes endast på 
dagen. Natten i städerna var mörka och ingen plats man rörde sig på efter mörkrets ankomst, 
om man inte var tvungen. Skyltarnas budskap har inte förändrats mycket sedan de började 
användas på medeltiden, då fasta försäljningsställen blev allt vanligare. Då skapades de olika 
skråens symboler för vad som såldes i butikerna, få människor kunde på den tiden läsa och 
gemensamma symboler underlättade för människor att hitta. Bland annat skapades bagarens 
kringla, sax för skräddare, stövel för skomakare och djur för apotek. 

Ljusreklamen och neonljusens intåg förändrade mycket i stadens karaktär och miljö. 
Många människor var kritiska och ansåg att mängden ljus stack i ögonen och sades ta över 
stadskärnan. De gamla 1700-tals skyltarna ansågs vara det rätta. Innan neonskyltarna kom 
användes glödlampor för att skapa lysande skyltreklam. Men neonskyltarna erbjöd något som 
vanliga glödlampor inte kunde och denna kreativa möjlighet att forma bokstäverna mer fritt 
attraherade allt fler och motståndet minskade. Sedan slutet av 1800-talet har människor 
förstått dragningskraften i ljuset och vad det kan göra för reklamen. Detta ökade användandet 
av lampor i samband med skyltar. Den första riktiga ljusreklamen i Sverige sattes upp 1910, 
då användes glödlampor för att forma bokstäverna och bilden i den kända Stomatolskylten i 
Stockholm, skylten finns fortfarande bevarad och lyser. 1924 tändes den första neonskylten 
inomhus hos Dagens Nyheter som uppmanade till prenumeration för 1925. Strax efter den 
skyltens tändning sattes den första neonskylten upp utomhus, Nordiska Kompaniets röda skylt 
NK. 

De kommande åren förändrades stadsbilden starkt i de större svenska städerna. 1930 hade 
stadens kvällsmiljöer förändrats så mycket att det numera var en miljö man vistades i mer 
obesvärat, trivsamheten i stadens kvällsmiljö ökade markant. Kvällsstaden blev en egen miljö, en 
miljö som inte har förändrats märkvärt fram till idag. Neonskyltarna blev kännetecknet för den 
moderna staden samt en viktig del av 1900-talets kulturarv, det är urban kulturhistoria. 
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Fakta om neonrör
Att forma ett neonrör är ett hantverk som inte förändrats sedan de första rören skapades på 
det tidiga 1900-talet. Det tar tid och krävs erfarenhet för att rören ska formas korrekt. Det är 
en kunskap som tyvärr utgör en bristvara i dagens samhälle. 
Endast några få behärskar fortfarande hantverket att blåsa 
neonrör. 

Neonrör är ett glasrör som värms upp och formas. Då inga 
veck får förekomma på röret måste det blåsas för hand så 
att glasrörets form förblir jämnt. Röret fylls sedan med gas 
som lyser vid hög spänning, beroende på gasens blandning 
kan olika färger uppnås. Även själva glaset kan färgas för att fler nyanser ska kunna skapas. 

Neonskyltar är dyra i inköp. Men driftkostnaderna är betydligt lägre på sikt än vad en skyltlåda 
är. Neonskyltar är en investering för framtiden.  

Neonskyltar genom årtionden

1920 Den första neonskylten tändes 1924, fortfarande dominerade glödlamporna i    
 ljusreklamen. Endast stora rika företag investerade i neonskyltar. 

1930 Raka typsnitt, funktionalistiskt och enkelt utan seriffer. Ofta skrevs orden med enbart   
 versaler. Biografer smyckades med neon och den typiska ”Biografneonen” fick sitt 
 intåg. Nu skapades även regler för hur skyltarna fick se ut och hur de anpassades till den
  befintliga stadsmiljön. Skyltarna skulle ha bra dagsljusverkan, de skulle se bra ut även på  
 dagen. Detta särskiljer Sverige från många andra länder som inte har dessa restriktioner.

1940 Andra världskriget fick marknaden att gå ner. Ibland förbjöds ljusreklam helt. Typsnittet
 blev rundare än på 30-talet men fortfarande återhållsamt. Symboler i neon blev
 vanligare. Fortfarande var det endast de stora företagen som investerade i neon. Mindre
 företag använde sig av glasskyltlådor med målat glas och glödlampor. 

1950 Neonskyltens storhetstid. Skrivstilen slog igenom och texterna var lika mjuka som
övriga  modet. Ofta var det ägarens namnteckning som fick vara underlag för skyltens 
form. Logotyper växte fram och allt fler företag/butikskedjor skapade enhetliga 
skyltprofiler. Neonskylten stod för framåtanda och optimism. Framtidstron gjorde att 
man skapade butiker eller industrier för många år framöver, de skulle stå i ”tusen 
år”. I nybyggda 50-talsområden förseddes ofta butikerna med enhetliga skyltningar i 
neon. Bensinmackarna exploderade i antal och neonljuset blev deras kännetecken ute i 
landsbygdens annars mörka nätter. På 50-talet var neonljuset helt accepterat som en del 
av stadens ljus. 

Plasten började göra sitt intåg på skyltmarknaden i slutet av årtiondet. Ljuslådor 
började skapas där plast omgav vanliga ljusrör, som skulle vara billigare i service än 
neonrören. Plasten användes även tillsammans med neonrören för att skapa lysande 
ytor som tidigare inte varit möjligt. Vid denna tid så stod neonskyltarna för 75 % av 
skyltmarknaden.

Nya neonrör i Biostadens skylt. 
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1960 Kantiga linjer ersatte 50-talets mjuka skrivstil. Mer varierande skrivstilar och ofta raka
 versaler användes under 60-talet. Skyltarna blev mindre personliga och ”korrekta” som
 var den tidstypiska tendensen. Istället för namnet på butiken eller konditoriet
 skrevs bara vad för affär det var, så kallade etikettskyltar, t.ex. Konditori, kiosk,
 damkläder, parkeringshus m.m. Köpcentrum som Domus skapades runt om i landet. En
 rivningsvåg gick genom Sverige och många gamla hus revs och med dem försvann även
 många fina neonskyltar. 

1970 Ny teknik skapade nya möjligheter att
 experimentera med formerna i skyltarna
 än mer. Men neonljusen hade sedan
 slutet på 60-talet varit på nedgång och
 70-talet var plastskyltarnas tid. Det
 skulle vara mycket ljus och billigt och då
 passade plasten perfekt.
 Neonskylttilverkningen gick ner till
 nästan noll. De få neonskyltar som
 tillverkades täcktes med plast eller
 plåtfronter. Dessa fronter skapade en
 såkallad koronaeffekt där bokstäverna
 blir svarta med lysande siluett.
 ”Biografdöden” tar sin början på 70-talet.

1980 Utvecklingen från 70-talet fortsatte med större variationer och nya typsnitt. Ett
 populärt typsnitt var ballongliknande bokstäver. Videon gjorde sitt intåg och biograferna
 fortsatte att minska i antal och istället växte filmstäderna fram. Då de små biograferna
 försvann gick även många fina gamla neonskyltar förlorade. Neon gjorde dock intåg på
 andra ställen än tidigare. Det började sättas upp neon inomhus för dekoration och
 neonfärger sattes på kläder och modeartiklar. På slutet av 80-talet skedde en vändning
 bland skyltningen. Man började inse att plastskyltarna inte var så bra som det tidigare
 sagts och neontillverkningen ökade igen. Men fortfarande med täckta rör. Under 70- och
 80-talet började skyltar mista sin tidigare betydelse. Det fanns många andra sätt att
 göra reklam och locka till sig kunder, en tendens som fortsatt än idag. Skyltarna
 försvinner i mängden information som når oss.

1990 Neonljusen med synliga ljusrör fick en renässans. Gamla sortens skyltar härmades, då
 man skrev typsnitten för hand. I vissa fall innesluts neonrören i plexiglas för att kunna
 stå för sig själva. Neonljusens lyskraft och läsbarhet var och är fortfarande överlägsen   
 vanliga ljuslådor. Fortfarande avskräckte den höga inköpskostnaden många mindre
 företagare. Att köpa en neonskylt var åter igen att satsa på långsiktighet och visa att
 man trodde på framtiden, att man var här för att stanna. Sibylla införde under 90-talet
 röda neonlinjer runt alla sina gatukök. 

Branscher typiska för neonskylten
Det finns vissa branscher som är typiska för neonskylten. Många butiker har lyckats överleva 
genom årtiondena och det är ofta där man hittar de fina neonskyltarna. Det blev även vanligare 
med neonskyltar bland vissa branscher än andra. Några av dessa neontypiska branscher där 
neonskyltar kan finnas bevarade är konditorier, biografer, skobutiker, klädbutiker, restauranger 
och barer, hotell, bensinmackar och centrumhus/köpcentrum. 

Intersport Östersund, Neonskylt med täckta 
neonrör. uppsatt 1965.
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Neonskylten i Östersund 

I Östersund har neonskyltar funnits sedan tidigt 1900-tal enligt gamla bygglov för neonskyltar. 
Östersund har som många andra städer haft rikligt med neonskyltar under årens lopp. Det var 
den vanligaste skylten under mitten av 1900-talet och sattes ofta upp i samband med att nya 
butikshus byggdes. På Storgatan och västerut mot Storsjön finns många 1800-talsmiljöer 
bevarade i form av gamla trähus men på Prästgatan och Rådhusgatan dominerar tidigt 1900-
tal. Det var under 1900-talet som Prästgatan blev huvudgatan för handel och butikerna flyttade 
in samtidigt som husen byggdes. Vissa butiker satte upp neonskyltar i samband med inflytten 
medan andra väntade några år från butiksöppningen innan de investerade i en neonskylt. Då 
Östersund inte har utsatts för någon större rivningsvåg som många andra under rivningsåren på 
60- 70-talen har mycket av den äldre bebyggelsen i Östersunds centrum bevarats. Då har även 
ett stort antal äldre skyltar fått stanna kvar. Flera företag i Östersund har funnits sedan många 
år och neonskyltarnas utformning passar bra mot 1800- och 1900-talsfasaderna så någon 
omskyltning har sällan gjorts. Trots detta har flertalet butiker och företag bytt namn eller stängt 
igen och därigenom har majoriteten av skyltarna försvunnit genom åren. Ibland har skyltar 
försvunnit då skadegörelse gjort att kostnaderna blivit för stora och butikerna valt att byta ut 
dem mot robustare varianter. 

Östersund är, enligt Tomas Eriksson i boken Neon – Eldskrift i natten, en av de städer i Sverige 
som har flest bevarade neonskyltar. De flesta städer har endast några få som gömmer sig bland 
övrig skyltning. Ofta är det mindre orter som Ljusdal och Hedemora som har mycket bevarat. 
Bland de lite större städerna hör bland andra Örebro, Jönköping, Umeå och Östersund, här har 
Tomas Eriksson hittat fler än tio neonskyltar. 

Under denna inventering har ett stort antal bevarade skyltar hittats i kommunen. Bara i 
Östersund finns det minst 35 neonskyltar med synliga rör, i Brunflo finns det tre och i Lit en 
skylt som är gjorda på 1900-talet. Sedan finns det ett antal yngre nyproducerade skyltar med 
synliga rör och ett antal äldre och yngre skyltar med täckta rör. I detta arbete har fokus legat 
på de klassiska modellerna med synliga rör. Det finns därför neonskyltar med täckta rör som ej 
tas upp här. 

Skyltprogrammet Östersund

Östersund har en av Sveriges bäst bevarade stadsmiljöer från 1800-talets slut och är av stort 
kulturhistoriskt intresse. Det kan vara svårt att uppleva den eftersom skyltmiljön är brokig och 
oharmonisk mot de äldre fasaderna. Ett skyltprogram för ÖStersunds kommun håller på att 
utformas. Skyltprogrammet är tänkt att samla och styra skyltarnas utformning och påverkan 
på stadsmiljön till ett mer enhetlig uttryck. Skyltprogrammet talar för en anpassad skyltning 
till den aktuella miljön. En platsanpassad skyltning gynnar näringslivet och ger en tilltalande 
miljö. Speciellt viktigt med anpassad skyltning är det i områden med kulturhistoriskt intressanta 
byggnader, såsom större delen av Östersunds centrum. 

Neonskyltar är oftast fasadskyltar utformade som fristående bokstäver. I det kommande 
skyltprogrammet benämns just fristående bokstäver som att föredra framför rektangulära 
skyltar. Ljuslådor anges som olämpliga. 



Bevarade skyltar i Östersund

Östersunds äldsta bevarade neonskyltar är Frisör på Prästgatan och Frälsningsarmén på 
Rådhusgatan, dessa två är från tidigt 1940 tal. Skyltarna fick faktiskt bygglov precis samma 
dag, den 12/11 1942. 
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Östersunds äldsta neonskylt. Finns på Prästgatan 50.

Frälsningsarméns skylt har en mjukare stil 
som inte hör till tidsepoken då typsnittet var 
rakt som på frisörskylten. En finurlig detalj 
i skylten är att vid entrén under entrétaket 
finns en gul neongloria, denna gör att alla 
som går in i lokalen får en gloria över 
huvudet. 

Frisörskylten tillhör frisörsalongen Arne Gräns 
och är gjord av en av de tidigaste och mest 
uppmärksammade konstruktörerna, Ruben 
Morne. Det är en rak typisk 30-tals skylt. 

Isakssons, Ringvägen 2
Året efter dessa två kom till gavs det 
bygglov åt Isakssons motor, de satte upp 
en stor snurrande Isaksson skylt på taket. 
Tyvärr snurrar inte skylten idag då det 
skapar störande resonans i huset.  Trots att 
Östersunds enda rörliga neonskylt inte längre 
snurrar så lyser den fortfarande.

Hotel Linden/Jämtlandia, Storgatan 64
I mitten av 1940 talet sattes skylten Hotel 
Linden upp på taket till hotellet, idag 
heter hotellet Jämtlandia. Skylten syns 
från tågstationen och Gränsgatan. Hotell 
Jämtlandia har även en neonskylt vid sin 
entré, Hotel, som sattes upp samtidigt som 
takskylten.

Östersunds äldsta neonskylt. Finns på Rådhusgatan 58.



Westwalls, Prästgatan 37
Westvalls satte upp sin första neonskylt 1943 
på fasaden mot Postgränd. Den skylten levde 
kvar vid flera skyltförändringar men 2004 
togs den bort och flyttades in i butiken. Den 
kan idag ses genom entrédörren sittandes på 
väggen bakom disken.
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Bilbolaget, Fagerbacken 53
Bilbolaget har tre neonskyltar. En av dem är 
en bevarad äldre takskyltsmodell från tiden 
då Bilbolaget befann sig på Bangårdsgatan, 
dit de kom 1951. Två av skyltarna är av nyare 
modell, ca 7 år gamla, och runt tankstationen 
löper även ett band av neon. Detta neonband 
ska så småningom bytas ut till led-lampor. 

Edenbos, Rådhusgatan 59
Edenbos konditori på Rådhusgatan satte upp 
sin första neonskylt, Konditori, i mitten av 
1940-talet. 1948 sattes deras andra skylt i 
neon, Edenbos, upp. Edenbos konditori är ett 
av fem konditorier som överlevt sedan 
40-talet i Östersund. 

Wedemarks, Prästgatan 27
Wedemarks konditori startades 1924 och var 
ett fint konditori i staden. 1950 investerade 
de i neonskyltar som fortfarande sitter uppe. 
Skylten servas så att den ska kunna lysa så 
mycket som möjligt. 
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Burmans, Prästgatan 38
Burmans Skor investerade även de i 
neonskyltar under neonskyltens storhetstid på 
50-talet. Den första skylten mot prästgatan, 
Burmans, och fasadlinjen i neon sattes upp 
1950. 1956 kompletterades med ytterligare 
skyltar mot Postgränd, Burmans och Skor.  
Skylten servas och ska lysa på kvällarna, 
tyvärr så slocknar skylten ibland när det 
regnar då säkringen kan gå. 

Auto-Vulk, Centrumvägen 1
Auto-Vulk i Brunflo är en däckfirma som 
startades på 40-talet i Tandsbyn och flyttade 
till dagens läge 1953. På fasaden sitter 
två neonskyltar, Auto-Vulk och Firestone. 
Skyltarna lyser då en sensor känner av när 
det blivit tillräckligt mörkt. Skyltarnas ålder 
är osäker, eventuellt från däckfirmans tid i 
Tandsbyn. 

Pontus Ericsson, Kyrkgatan 58
På 1930 talet startades tygaffären och 
heminredningsbutiken Pontuvs Ericsson på 
Prästgatan. 1952 flyttade de till dagens 
lokaler och i samband med det investerades 
det i neonskyltar. Fyra stycken blev det, den 
välkända takskylten Pontus Ericsson och de 
mindre etikettsskyltarna, mattor, gardiner 
och Möbeltyger. Etikettsskyltarna är 
sammanbundna med en neonlinje. Skyltarna 
lyser på kvällen med timer och servas 
regelbundet. 

Larssons Guld, Hamngatan 17
Det har suttit neonskyltar på butiken på 
Hamngatan sedan företaget startades 1953. 
Det var skylten, P Larsson Guldsmed, mot 
Hamngatan och busstorget som sattes upp 
först. Den andra skylten, Larssons Guld AB, 
mot Kyrkgatan sattes upp 1976. Båda lyser 
och servas.       
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Bilägarna, OKQ8, Södra Gröngatan 40
1959 fanns det en annan mack på platsen 
men den var redan då med i Bilägarna, en 
organisation som ger delägarna förmåner med 
billigare bensin. Skylten har suttit uppe sedan 
1954 och lyser.

Gidlöws damfrisering, Kyrkgatan 56
Denna skylt är lite bortglömd och sliten 
med trasiga och försvunna rör. Den sitter på 
Åhlenshusets fasad bredvid Hemköps entré. 
Damfriseringen finns kvar i huset men skylten 
lyser inte längre. Skylten har suttit där sedan 
1959. 

Hotell Älgen, Storgatan 61
Stor grön skylt på fasaden som vetter mot 
öster och tågstationen. Även denna är sliten 
med trasiga rör. 

Lilla Larssons Guld/Smycka, Prästgatan 24
Denna skylt sitter uppe trots att butiken brutit 
upp med ursprungsföretaget och blivit ett 
separat företag. Ägarna tycker att skylten, 
Larssons Guld, har en fin historia och värd 
att bevara, att ”Det känns som att den borde 
sitta där”. När smyckaskylten som sitter 
bredvid sattes upp 2004 angavs skylten som 
bevaransvärd och av kulturhistoriskt värde. 
Smyckaskylten anpassades så att neonskylten 
kunde bevaras och inte skulle skymmas.
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Hotell Zäta, Prästgatan 32
Denna skylt är gammal och fin samtidigt som 
de omgivande nyare skyltarna passar till den 
och ett trevligt helhetsintryck skapas. Bygglov 
har inte hittats men enligt nuvarande ägaren 
ska skylten ha satts upp 1963. Skylten ska 
lysa vid mörker och servas regelbundet. 

Länsbiblioteket, Rådhusgatan 27
Skylten har suttit uppe sedan 1963 och har 
lagats flera gånger. Tyvärr går den sönder rätt 
ofta, troligtvis på grund av skadegörelse som 
snöbollar, och ska nu inte lagas mer. Inne i 
bilbioteksentrén finns en Café skylt som lyser.

Gusta, Centrumvägen 55
Gammal stor och fasadskylt på den 
stora industribyggnaden i östra Brunflo. 
Skylten, Gusta, härstammar från när 
Gusta stenhuggeri fanns i byggnaden. 
Fastighetsägarna finns kvar men har ett 
annat företag och Gusta Stenhuggeri finns 
inte längre. Skylten är sliten och har trasiga 
rör men har ändå en stark karaktär och 
skapar en känsla av historia på platsen. Gusta 
stenhuggeri var ett stort stenförädlingsföretag 
som exporterade sin sten från Jämtland och 
ut i världen. 1978 stängdes fabriken, sista 
leveransen gick till Storsjöteatern.

Restaurang, Storgatan 28
Fasadskylt, Restaurang, vid lokalerna för 
före detta Oléarys och Harrys. Skylten är 
sliten och bortglömd men med en smart och 
snygg placering lodrätt på en utstickande del 
av fasaden mot stortorget. Åldern är osäker 
men det har varit restaurang i lokalen sedan 
1972. 
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Berners, Hovvallsgränd 1
Berners är ett äldre bilföretag i Östersund. 
företaget haft många neonskyltar genom åren 
från 1957 och framåt men den som är bevarad 
idag sattes upp så sent som 1982. 

Gamla Tingshuset, Samuel Permans gata 13
Här finns exempel på flyttade neonskyltar, två 
stycken Regina och en Café. Dessa skyltar 
har flyttats hit så sent som 1991. Skyltarnas 
ursprung är osäkert men biografskyltarna 
kommer från en nedlagd biograf som hette 
Regina. Café - skyltens ursprung är osäker. 

Egons cykelaffär, Kyrkgatan 27
Butiken Egons har funnits sedan huset byggdes 
1956. Då sattes en liten flaggskylt upp och den 
byttes inte ut förrän så sent som 1995 mot 
dagens neonskylt. Stilen är en typisk 90-tals 
skylt där de gamla skyltarna härmades i stil. 
Skylten lyser varje dag med en timer. 

Tages konditori, Frösövägen 32 
Konditoriet har funnits sedan huset byggdes 
på slutet av 50-talet. Men neonskylten 
konditori är inte från konditoriets start utan 
ska enligt butiksbiträde ha tillkommit vid 
ombyggnationen 2004. Eventuellt ska skylten 
komma från ett konditori i Brunflo. Skylten är 
en aning sliten och ett rör saknas. 
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First Hotell Ett, Körfältsvägen 4
Alla hotell i First kedjan har neonskyltar med 
namnet First Hotell. Men skylten är inte så 
gammal då hotellet hette Mitt In på 80 talet, 
exakt ålder är osäker.

Östersundstravet, Krondikesvägen 91
Travet har funnits sedan 1945 men åldern på 
skylten är osäker. Från början hette travbanan 
Östersund travbana och skylten har namnet 
Östersundstravet vilket ger en antydan mot 
att skylten inte suttit uppe sedan starten. Den 
ser välservad och snygg ut. 

Handelsbanken, Lit, Östersundsvägen 33
Skylt ovanför banken i Lit. Skyltens ålder är 
okänd, den satt på Handelsbankens tidigare 
lokalisering men den flyttades dit 1968 då 
Handelsbanken flyttade till fastigheten.

Kastalskolan, Brunflo, GATA
Skylt ovanför ingången till skolans bibliotek. 
Enkel skylt med friliggande neonrör skyddade 
av plexiglas. Skyltens ålder okänd men 
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Nya skyltar i Östersund

Det finns även nyproducerade skyltar som är gjorda på 2000-talet som har en karaktär som 
bidrar positivt till stadsmiljön. Exempel på dessa är:

Sängjätten, Bangårdsgatan 34
En modell som hela kedjan har över hela 
Sverige. Fungerar även i denna storskaliga 
industrimiljö. Företaget och skylten kom till 
Östersund 2006. 

Biostaden, Biblioteksgatan 14
Ny skylt med det nya namnet, Biostaden, 
på biografen i Östersund. Stilen går i den 
traditionella biostilen med röd text och band 
i neon.  Skylten sattes upp 2010 trots att 
omstruktureringen från Filmstaden skedde 
redan 2004.

Saab Aerotec, Storlienvägen 56
Nya neonskyltar finns även ute i Lugnvik och 
Saab Aerotecs fastighet. Det är tre skyltar som 
sitter på fasaden mot Trondheimsvägen. Två 
stycken skyltar Saab och en skylt Combitec. 
Combitec fick bygglov 2006. 
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Summering   
Under arbetets gång har jag förstått av berörda näringsidkare att de är stolta över sina neon-
skyltar och gärna ser att de finns kvar. De ser dem som speciella och karaktärsfulla och anser 
att de har hand om en del av östersunds kulturhistoria. Många gånger har de passats in så bra 
på fasaderna att de är svåra att ersätta med andra skyltar. 

Neonskyltar är speciella och skiljer sig från vanliga skyltar just för att de innehar så skiljda ka-
raktärer under dag och natt. Neonskyltar är det som har format dagens lysande stad. När man 
vandrar genom stadsmiljöer på natten är det ofta skyltarna hellre än gatubelysning som lyser 
upp stadsrummet. De lysande skyltarna formar stadens kvällsmiljö på ett mycket tydligt sätt.
I Östersunds kommun finns runt 40 neonskyltar utomhus, neonskyltar som är skapade un-
der 1900-talet och bevarats. Vissa företag har fler än en skylt på sin fasad. Flertalet av dessa 
skyltar underhålls regelbundet och lyser om kvällarna, några lyser även på dagen. Att så många 
neonskyltar finns bevarade samtidigt som de är aktiva är ovanligt i Sverige, något som vi i Öster-
sund borde vara stolta över och värna om inför framtiden.

Kommunen ser positivt på bevarande av de kulturhistoriskt värdefulla skyltarna samtidigt som 
vi ställer oss positiva till att nya neonskyltar med fristående bokstäver skapas. Neonskyltar har 
en mer positiv påverkan på både dag och kvällsmiljöerna i städer än vad ljuslådor tenderar att 
ha.
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